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StarAest	  

•  Wassenaar	  behoort	  tot	  een	  van	  de	  gemeenten	  die	  de	  minste	  
asielzoekers	  opvangt.	  CONTAMINATIE	  

•  Deze	  cijfers	  overziend,	  blijkt	  de	  hypothese	  juist.	  FOUTIEVE	  
BEKNOPPING	  

•  Een	  paar	  documenten	  zijn	  nog	  zoek.	  CORRECT	  
•  De	  geplande	  vergadering	  van	  2	  oktober	  gaat	  niet	  door.	  

PLEONASME	  
•  Dit	  advies	  is	  niet	  juist	  geformuleerd	  en	  wordt	  door	  de	  

BelasTngdienst	  herzien.	  CORRECTE	  SAMENTREKKING	  



De	  aard	  van	  de	  valkuil	  

•  Inburgerende	  contaminaTe	  of	  sTjlfout	  
•  HypercorrecTe	  
•  Verschuiving	  of	  verandering	  in	  taalgebruik	  
	  
Bij	  twijfel	  alTjd	  opzoeken:	  
www.taaladvies.net	  
www.onzetaal.nl/taaladvies	  
	  
	  



ContaminaTe	  

•  Dit	  idee	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  plan	  1.	  
•  Het	  document	  is	  in	  Tenvoud	  uitgeprint.	  
•  Deze	  afdeling	  presteert	  nu	  zo	  opTmaal	  
mogelijk.	  

•  Veronderstellen:	  -‐>	  uit	  onderstellen	  en	  
vermoeden	  





Pleonasme	  

•  De	  gemaakte	  afspraken	  met	  de	  deelnemers	  
zijn	  vastgelegd	  in	  de	  kadernota.	  

•  Hieronder	  volgt	  een	  opsomming	  van	  de	  
ingediende	  voorstellen.	  	  



HypercorrecTe	  

•  Deze	  instanTe	  hee[	  hen	  tweemaal	  verzocht	  te	  
reageren.	  -‐>	  HUN	  (meewerkend	  vw)	  

•  Wij	  hebben	  ook	  een	  kostenloze	  oplossing.	  -‐>	  
kosteloos	  =	  geen	  samenstelling,	  regel	  voor	  
tussen-‐n	  geldt	  hier	  niet	  

•  Deze	  opTe	  brengt	  dezelfde	  risico’s	  met	  zich	  
mee	  dan	  de	  andere.	  -‐>	  (als-‐angst).	  



Hun	  of	  hen?	  

•  REGEL:	  

•  Schrijf	  HUN	  als	  het	  een	  meewerkend	  
voorwerp	  is	  (zonder	  voorzetsel)	  

•  Schrijf	  HEN	  als	  het	  een	  lijdend	  voorwerp	  is.	  
•  Schrijf	  HEN	  na	  een	  voorzetsel.	  



HUN	  of	  HEN?	  

•  De	  acTevoerder	  overhandigde	  hun	  de	  
handtekeningenlijst.	  

•  De	  acTevoerder	  overhandigde	  aan	  hen	  de	  
handtekeningenlijst.	  

•  De	  acTevoerder	  sloeg	  hen	  tegen	  de	  grond.	  

	  



Aantal	  is	  of	  zijn?	  

•  Een	  groot	  aantal	  mensen	  deelt	  mijn	  mening.	  
•  Een	  aantal	  ontevreden	  studenten	  kwamen	  
luidruchTg	  klagen.	  	  

•  Een	  aantal	  nieuwe	  maatregelen,	  die	  overigens	  
hard	  nodig	  waren,	  zijn	  snel	  ingevoerd.	  	  





Welk	  deel	  van	  het	  onderwerp	  
hee[	  meeste	  nadruk?	  

•  Het	  aantal	  kenmerken	  is	  vooraf	  bepaald.	  
•  Een	  aantal	  kenmerken	  zijn	  niet	  vast	  te	  stellen.	  
•  Er	  worden	  zeker	  nog	  een	  aantal	  voorstellen	  
ingediend.	  

•  Daar	  komen	  alTjd	  een	  massa	  mensen	  op	  af.	  



Verandering	  in	  taalgebruik	  +	  regel	  

•  U	  hee[	  /	  u	  hebt	  
•  Dat	  /	  wat	  	  
•  De	  meisje	  die?	  
	  
?	  
De	  tekst	  die	  ik	  geschreven	  heb.	  
OF	  
De	  tekst	  die	  ik	  heb	  geschreven.	  

	  



FouTeve	  beknopping	  

•  Bijgaand	  sturen	  wij	  u	  alle	  documenten	  toe.	  
•  Onderstaand	  berichten	  wij	  u,	  dat…	  
•  SamenvaAend	  laten	  deze	  gegevens	  zien…	  



De	  beknopte	  bijzin	  

•  Luid	  zingend	  werden	  de	  aardappelen	  
geschild.	  

	  
REGEL:	  Het	  onderwerp	  van	  de	  beknopte	  bijzin	  
moet	  gelijk	  zijn	  aan	  dat	  van	  de	  hoofdzin.	  

	  



FouTeve	  samentrekking	  

•  Dit	  plan	  hee[	  het	  UWV	  uitgevoerd	  in	  
samenwerking	  met	  de	  gemeente	  en	  is	  in	  2014	  
geëvalueerd.	  

•  Alle	  punten	  zijn	  goedgekeurd	  maar	  het	  laatste	  
helaas	  niet.	  

•  Hier	  zet	  men	  koffie	  en	  over.	  

	  


